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 آخر المستجدات المشتركة بين الوكاالت 

 تشرين الثانيآخر التطورات خالل شهر  

 لبنان فيإغاثة وإنعاش جديدة لمدة عامين  عمليةبرنامج األغذية العالمي ينفذ 

 جديدة وإنعاش إغاثة خالل شهر تشرين الثاني بتنفيذ عملية العالمي األغذية برنامج شرع
 مختلف أنحاء في لتصدي لحالة الطوارئفي إطار اته اعملي مواصلة من أجل عامين لمدة

سيسعى البرنامج  ،2017كانون الثاني  1 فيإطالقها  المقرر العمليةمن خالل هذه . المنطقة

 مستدامة حلول إلى للتوصل لبنان، في ذلك في بما المنطقة، نحاءسائر أ في جهوده فيتكثإلى 
األكثر عرضة للخطر والسكان  السوريين الالجئينلدى  الذات على االعتمادإمكانية  دعمعبر 

كما . حاجةال عند الطارئة الغذائية المساعدات توفير في االستمرار مع ،شد فقرا  األاللبنانيين 
 الحاجةالالجئين وفقرهم مع تقليص  ضعف وراء الكامنة األسباب معالجة إلى البرنامج يهدف
 .لالمستقب في الدولية المساعدة إلى

 من لكل لكترونيةاإل اتبطاقعبر ال الغذائية المساعداتتوفير  علىالبرنامج  أنشطة وستركز
تكميلية المساعدات وال؛ سوريا منالقادمين  الفلسطينيين والالجئين السوريين الالجئين

 السوريين لالجئينعبر البطاقات اإللكترونية للتالمذة من ا ةيمدرسال خفيفةال وجباتالو
التي  اإلنتاج" مقابل الغذاء"و "التدريب مقابل الغذاءأنشطة "و وأسرهم؛ المحتاجين ينواللبناني

 مقابل الغذاءوهذه البرامج )". اللبنانية المضيفة والمجتمعات السوريين لالجئينتستهدف ا
على مبالغ  المستفيدون يحصل حيث ،مشروطة أنشطةالتدريب"( هي  مقابل الغذاء"و اإلنتاج"
 ،معينة أصول نتاجإ بعد أوالخضوع لدورة تدريبية  بعدلشراء المواد الغذائية  مخصصةنقدية 
 العاجلة الغذائية االحتياجات تلبيةعلى  البرامج هذه تساعد. للري قناة أوجماعية  بئر مثل

 المجتمعإفادة  شأنها من أصول تعزيز أو بناءحملهم على  خالل منمحتاجين ال لألشخاص
 .والمجتمعات األفرادتعزيز قدرة المواجهة لدى كل من  على عديساكما أن ذلك . بأسره

شخص خالل السنتين  950,000نحو  إلىاألنشطة  هذه خالل من لوصولا البرنامج ويعتزم

الرابط التالي: النقر على للمزيد من المعلومات، ُيرجى . المقبلتين
rg/countries/Lebanonhttp://wfp.o. 

 

 لبنان في للمدارسشامالً  اً صحيمسحاً  تنفذ العالمية الصحة منظمة

من أجل  البيانات جمعل دواتأ العالمية الصحة منظمةطّورت  الثاني، تشرينخالل شهر 
للمخاطر  فضلأ فهم لىالتوصل إ بهدف وذلك سراالمدي شامل للتالمذة في صحإجراء مسح 

 هذه وتشمل. ةسوريال لألزمة نتيجةك واللبنانيين السوريينتالمذة ال بين الصحيةية لسلوكا
 والعنف الوقائية والعوامل النفسية والصحةالصحية  والنظافة الغذائي لسلوكالمخاطر ا
 وتعاطيجسدي ال والنشاط واإلنجابية الجنسية الصحةمن  والمواقف المتعمدة غير واإلصابات

بالنسبة  ولوياتاأل تحديدعلى  المسحهذا  نتائجوستساعد . تالمخدرا وتعاطي والكحول التبغ
 يفها.وتكي لبنان في الشباب تستهدفالتي  ةيالصح التدخالتإلى 

 ولاأل كانونشهر  في خاصةأخرى  32ومدرسة رسمية  32 في البيانات جمعُيتوقع البدء ب

 سيما ال –سمية رال المدارس في المسجلين السوريين الالجئين األطفالوسيتم شمل . 2016

 .الدراسةهذه  يف - الثانيفي الدوام 

 

 التمويل

 الوكاالت تلباط
 اللبنانية والحكومة

 دوالر مليار 2.48بـ
 لبنان طةخ في أميركي
للعام  لألزمة للتصدي
2016 . 

أكثر من مليار دوالر 

ا أميركي تم تخصيصه

دعما   لخطة لبنان 

لالستجابة لألزمة، ما 

من متطلبات %٥٠يوازي

.الخطة تقريبا      

 
 

 

 

الالجئون السوريون 
 المسجلون

 ما مجموعههناك حاليا  

شخصا   1,017,433

مسجال  لدى مكتب 

 المفوضية في لبنان
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 الطبيةكوادر لل النفسية الصحةفي مجال  اً تدريبتجري  العالمية الصحة منظمة

عمل بشأن سد الثغرات في البرنامج حول  مةمتقدّ  عمل ورشة العالمية الصحة منظمة أجرت
 .األولية الصحية لرعايةا كزامر لموظفي تشرين الثاني شهر خالل مجال الصحة النفسية

ألشخاص الذين يعانون من إلى ا المقدمة الخدمات مستوى رفع إلى البرنامج ويهدف
 المنخفضذات الدخل  البلدان فيالمدمنين على المواد المخدرة و وعصبية نفسية اضطرابات
 العالم أنحاء فياألشخاص من  الماليين عشرات معالجةعلى إمكانية  يؤكدهو و. والمتوسط

 واألدوية النفسية والمساعدة المناسبة الرعايةفي حال توفر  والصرع والفصام االكتئابمن 
 الالزمة.

 الرعاية مراكزالعاملين في  استهدف النفسية األولية اإلسعافات على تدريب أجريكما 
وفير الدعم المالئم ت علىم لمساعدته ، وذلكالخدمات اإلنمائية ومراكز األولية الصحية

( 2020-2015) النفسية للصحة الوطنية االستراتيجية مع التدريباتتتوافق هذه و. هملمرضا

 .العامة الصحة وزارةل

 حملة مشتركة لفحص العيون في البقاع

مؤسسة  مركز في شهرأ ثالثةكانت قد امتّدت طوال  عيونلفحص ال حملةانتهت هذا الشهر 
. وهي قد أدت إلى فحص وتوفير بقاعالفي  اللوز كامد يف األولية الصحية لرعايةعامل ل

مقيمون يتخصصون في  أطباءوقد قام . المنطقة في ا  سوري ا  الجئ 129 لنحو الطبية لنظاراتا

 المرضىفي بيروت، بالتنسيق مع المفوضية، بفحص  يوسف القديس جامعة منطب العيون 

( WRF) تأهيلالالعالمي إلعادة  الصندوق مقدّ  حين في الصحية، لرعايةعامل ل مركز في

 الذين يحتاجون إليها. للمرضى طبية نظارات

طبية  نظارات إلى حاجةب 52 تشخيص مخضعوا للفحص، ت ا  سوري ا  الجئ 120أصل  من

 مؤسسة بين مشتركة مبادرةقد تمت ب الحملةهذه  وكانت. جراحية عملية إلى حاجةب 22و

 .يوسف لقديسا وجامعةوالصندوق العالمي إلعادة التأهيل  المفوضيةو عامل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

لفحص  تم تنفيذ حملة

العيون؛ وهي قد أدت إلى 

 فحص وتوفير النظارات

 الجئا   129لـ الطبية

 اللوز. كامد في سوريا  
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ً من النشاط ل قائم مناهضة العنف الجنسي والعنف الستة عشر يوما
 جنسعلى نوع ال

من  الالجئات والفتيات النساء لحماية هاجهود لبنان فيتكثف المنظمات والوكاالت العاملة 
جنسي الالقائم على نوع  العنفلمناهضة  النشاط من يوما  الستة عشر  بمناسبةوذلك  العنف،
 10 حتى المرأة، ضد العنف على للقضاءالعالمي  اليومتشرين الثاني،  25 من متدالتي ت

 .اإلنسانيوم حقوق  األول، كانون

 سببيدّمر حياة بكاملها ويتفهو . اإلنسان لحقوق خطير انتهاكهو  والفتيات النساء ضد العنف
 لنساءإلى ا بالنسبةأما . عالمال أنحاء جميع في النساء ىدل ضامرأو معاناةبو وصفي ال ألمب

 خالل فترة نزوحهن.وأثناء فرارهن  لعنفيتزايد خطر تعرضهن لف الالجئات، والفتيات

مساءلة  –في لبنان: "حماية وتمكين النساء والفتيات  النشاط من الستة عشر يوماً 
 جماعية"

أي  العالم، فيأي منطقة أخرى  فيكما  لبنان في ،القائم على نوع الجنس العنفقد يطال 
 أو العرق أو العمر عن النظر بغض يحدثهو و. وفتيان ورجال وفتيات نساء: شخص
 المتحدة األمم صندوقمنظمة كفى بالتعاون مع  هأجرت لمسح ووفقا  . الجنسية وأ الدينية الخلفية

أفادوا عن ذين شملهم المسح ال األشخاص من المائة في 44، 2016في العام  لبنان في للسكان

بهذه الحاالت  ونتدخل يالأفادوا أنهم  المائة في 32و األسري العنف من الناجين أحدرفتهم بمع

 مسألة خاصة على حد اعتبارهم. نهاأل من العنف

 نوع على القائم والعنف الجنسي العنفالمعني ب ملاعال فريقالذي اعتمده ال موضوعأما ال

يشّدد  ".جماعية مساءلة - والفتيات ساءالن وتمكين حمايةفهو " 2016للعام  لبنان في الجنس

 هي: استراتيجية أولويات ثالثعلى  موضوعهذا ال

العنف القائم على نوع و الجنسي العنف ومواجهة لمنع الوطنية القدرات تعزيز .1
أعمال و لعدالةإمكانية االحتكام لو الخدمات توفير خالل من ذلك في بما الجنس،

 .والتشريعاتالمناصرة 

 في بما المبكر، لزواجالتصدي لومنع : لمراهقاتدى ال الحماية ياجاتحتالتصدي ال .2
 .التعليمية الفرصتوفير إمكانية الوصول إلى  خالل من ذلك

وقائية،  يئةقيام ب تعزيز في والشباب، الرجال ذلك في بما المحلي، المجتمع إشراك .3
 .الجنسنوع العنف القائم على و الجنسي العنف مخاطر من والتخفيفتوفر الحماية، 

 

 المتحدة األمم وكاالت خالل من ،التي تجري في لبنان واألنشطة الفعاليات من العديدثمة 
لتكثيف أنشطة و النشاط نبحملة الستة عشر يوما  م لالحتفال الحكومية، غير والمنظمات
 لصورل معارضمن بين هذه الفعاليات . الجنس نوع على القائم العنف ضدالمناصرة 

 بيروت ماراثون في لمشاركة، فضال  عن ارياضية وأنشطة توعية دوراتالفوتوغرافية و

 10 حتى نشطةوستستمر األ. صحفية ومؤتمرات الفيديوألشرطة  ومسابقات نقاش وحلقات

 .2016كانون األول 

ة الخاص المتحدة األمم ةمنسقزارت  المرأة، ضد العنف على للقضاءعالمي ال اليوم بمناسبة
" الدار" ليند، ناتاشا لينالسيدة  النرويج، ةسفير مع جنب إلى جنبا   ،غكا ريدسيغ السيدة ان،لبنل

 أو العنف ضحايا والفتيات لنساءالستقبال ا "أبعاد"ؤسسة وهو أحد المالجئ التابعة لم
ات كما للنساء من الجنسيات والسوريات اللبناني للنساء مأوىال الدار قدمي. لعنفات لالمعرض

 
 

 حملة الستة عشر يوما  تشّكل 
 العنفلمناهضة  النشاط من
 لتحفيز فرصةجنساني ال
جراءات الهادفة إلى اإل

 النساء ضدوضع حد للعنف 
 أنحاء جميع في والفتيات

 .العالم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األشخاص من المائة في 44
أفادوا الذين شملهم المسح 

 الناجين أحدعن معرفتهم ب
 في 32و األسري العنف من

 أفادوا أنهم ال يتدخلون المائة
 بهذه الحاالت من العنف

مسألة خاصة على حد  ألنها
 .اعتبارهم
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 واالجتماعية والنفسية والقانونية الطبية الخدمات من واسعة مجموعة إلى باإلضافة ،ىاألخر
 .والتعافي الشفاء لتسهيل

 البيوت أن إلى ةمشير الحماية، برامج أهمية على الخاص ةالمنسق تأكد الزيارة، وخالل
 شددتكما . نفالع يواجهناللواتي  والفتيات النساء من العديد حياة أنقذتقد  اآلمنة والمالجئ

 اآللياتفضال  عن إنشاء  والفتيات، النساء ضد العنف أشكال جميع لوقف الملحة الحاجة على
 .لقضاءحتكام لاال وضمان الحماية لتوفير الالزمة والقانونية المؤسسية

المنسق المقيم لألمم المتحدة ومنسق الشؤون  الزاريني، فيليب السيدومن جهة أخرى، نشر 

 سلط حيث الثاني، تشرين 25 في" الصامت لعنف"التصدي ل بعنوانمقاال   ،لبناناإلنسانية في 

 مع الجنس، نوع على القائم للعنف للتصدي لبنانها اتخذ التيمهمة ال الخطوات على الضوء
 األممعن استعداد  الزاريني السيدوقد أعرب . الجهود هذه مواصلة إلى الحاجة علىالتشديد 
لكي  يةلبنانال حكومةوال الجنس نوع على القائم العنف منن الناجي لدعم وشركائها المتحدة

 .الناجين لحماية دوالجه من المزيد بذلتتمكن من 

 على المستوى العالمي 2016الموضوع المحدد للعام 

 الرامية للجهود مستدامال تمويلال إلى الحاجةعلى  المتحدة مماأل حملةتشدد  ،2016 عامال في

. 2030خطة التنمية المستدامة لعام  تحقيقل وذلك والفتيات، النساء ضد العنف إنهاءإلى 

الجهود المبذولة لمنع وإنهاء التي تعيق  الرئيسية التحديات منُيعتبر النقص الحاد في التمويل 
 المواردفثمة نقص كبير في  لذلك، ونتيجة. العالم أنحاء جميع في والفتيات النساء ضد لعنفا

 األطرال شك أن . والفتيات النساء ضد العنف وإنهاء منع إلىهادفة ال تللمبادراالالزمة 
 النساء ضد العنف إلنهاء محددا   هدفا  تضمن ت التي - المستدامةالتنمية  أهداف مثلالقائمة 
 تغييرات إحداثبالقدر الكافي للتمكن من  تمويلهاغير أنه ال بد من  ،تمنح األمل – والفتيات
 .والفتيات النساء ياةح فيملموسة و حقيقية

 إلنهاء اتحدوا"ضمن حملة  المتحدة لألمم العام األمينأطلق  القضية، هذهتسليط الضوء على ل
القائم على نوع  العنف لمناهضة" بمناسبة الستة عشر يوما  من النشاط المرأة ضد العنف

لقضاء على العنف : لنحشد المال لنجعل العالم برتقاليا  لدعوة بعنوان " 2016 عامال فيالجنس 

 إلى الرامية للمبادرات المستدام التمويل قضية لطرح فرصةال المبادرةتيح هذه ت". ضد المرأة
. القضية لهذه الالزمة الموارد وتعبئة العالميمستوى ال على المرأة ضد العنف وإنهاء منع
: المعلومات من مزيدلل

http://www.un.org/en/women/endviolence/orangedayapril2016.shtml  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التي  الرئيسية حدياتالت من
 ضد لعنفمنع وإنهاء اتعيق 
 جميع في والفتيات النساء
 النقص هو العالم أنحاء
 .التمويل فيالكبير 
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 *قصة سميرة

 

المفوضية السامية . في جلسة حوار حول التعليم في البقاع مجموعة من الالجئات السوريات أثناء مشاركتهن
 ماثيو سالتمرش© شؤون الالجئين لألمم المتحدة ل

 

 الجنسالعنف القائم على نوع و الجنسي العنف، نجت من حلب من ةسوري ةالجئهي  سميرة

 .لبنان فيوهي تقيم اليوم 

 مغادرةعلى  الحربأن أجبرتها  قبلتعمل في مجال التمريض في سوريا  سميرةكانت 

 أنها كما. الجنسيعنف وال لشديدا للتعذيب سميرة تعرضت سوريا،من  الفرار قبلو. بلدها

 .عينيها أمام الموت حتى تعذب يتال هاتزميلمقتل  شهدت

في لبنان، وجدت نفسها وحيدة . طالقها بعدمنها  سميرة أطفالأُخذ ذلك، فقد  إلى ضافةباإل

 إلعالة نفسها والحفاظ على سالمة عقلها وتوازنها. تكافح

 الدعمرعت إلى توفير السكن لها وتزويدها بسا سميرة،غاثة بوضع اإل وكاالتفور معرفة 

 وعلى. بكرامة عيشتمكنها من ال لضمان شهرية مساعدةفضال  عن  واالجتماعي، النفسي

 التوعية مجال فيتواجهها سميرة، فقد تطوعت للعمل  التي اليومية العقبات من الرغم

 .حاليا   يمتق حيث الجماعيلجأ الم في الصحية

 http://bit.ly/2g5F9Y5لتالي لمعرفة المزيد عن سميرة: و اييمكن مشاهدة الفيد

 بالحماية تتعلق ألسباب األسماء تغيير تم* 
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تم إعداد هذا التقرير من قبل المفوضية 

السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين بالنيابة 

اإلنسانية المساهمة في عن الوكاالت 

االستجابة للتصدي ألزمة الالجئين السوريين 

في لبنان. يستند التقرير إلى المعلومات 

 المقدمة من الوكاالت.

للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بدانا 

سليمان على عنوان البريد اإللكتروني 

sleiman@unhcr.org  أو ليزا أبو خالد

 .aboukhal@unhcr.orgعلى العنوان 

http://bit.ly/2g5F9Y5
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 الجهات المانحة

، بلجيكا، البرتغال، البحرين، إيطاليا، آيرلندا، ألمانيا، إستونيا، إسبانيا، االتحاد األوروبي
، كندا، قطر، فنلندا، فرنسا، راسويس، السويد، رومانيا، الدانمرك، الجمهورية التشيكية

، هولندا، النمسا، النرويج، المملكة المتحدة، المملكة العربية السعودية، ليختنشتاين، الكويت
 .   اليابانالواليات المتحدة األميركية، 

كما تم تلقي المساهمات من صندوق مواجهة الطوارئ وصندوق األمم المتحدة المركزي 
 .عن تلك المقدمة من جهات مانحة خاصةلمواجهة الطوارئ، فضال  

 


